
UCHWAŁA NR II/6/2014
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gniezno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 zm. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz.1072. ) art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 1-3 i art. 37 ust. 3, 
art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) oraz 
§ 3 ust. 2 pkt. 3 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się z dniem 1 grudnia 2014 r. miesięczne wynagrodzenie dla Wójta Gminy Gniezno Pana 
Włodzimierza Lemana w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.900,00zł słownie: pięćtysięcy dziewięćset złotych 00/100 groszy,

2) dodatek funkcyjny w wysokości 1.900,00 zł słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100 groszy,

3) dodatek stażowy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego tj. 1.180,00 zł słownie: tysiąc sto 
osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy,

4) dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 3.120,00zł 
słownie: trzytysiące sto dwadzieścia złotych 00/100 groszy. Razem kwota brutto 12.100,00zł słownie: 
dwanaście tysięcy sto złotych 00/100 groszy

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Gniezno

Piotr Łykowski
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Uzasadnienie

Pan Włodzimierz Leman został wybrany Wójtem Gminy Gniezno w bezpośrednich wyborach przeprowadzonych
w dniu 16 listopada 2014 r. Na I sesji Rady Gminy Pan Włodzimierz Leman złożył ślubowanie i tym samym objął
funkcjęWójta Gminy Gnieznow nowej kadencji. Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy
ustalanie wynagrodzenia Wójtowi Gminy. Ustalone składniki miesięcznegowynagrodzenia w § 1 niniejszej uchwały
są zgodne z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad
wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach
marszałkowskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050). W powyższym stanie faktycznym i prawnym podjęcie niniejszej
uchwały jest w pełni uzasadnione.
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